
 

II./3.15. fejezet: Daganatos betegek rehabilitációja
Pápai Zsuzsa

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatos
betegek rehabilitációs lehetőségeit.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra,
hogy szem előtt tartva a betegek minél jobb életminőségét,
időben megtegye a szükséges rehabilitációs lépéseket.

Bevezetés
A daganatos betegségek kezelése során alkalmazott beavatkozások
bizonyos esetekben az érintet szerv, vagy annak működésének
elvesztésével, illetve testi és lelki károsodások kialakulásával járhat. E
következmények enyhítése, megszüntetése a rehabilitáció feladata. A
rehabilitáció az egészségügyi világszervezet (WHO) értelmezése
szerint tervezett, jól megszervezett, több tudományág szakembereinek,
a betegnek, valamint családtagjainak tudatos közreműködését igénylő,
összetett, összehangolt tevékenységsorozat.

A rehabilitáció célja a betegség, valamint a kezelések következtében
fellépő lelki, fizikai, életmódbeli károsodások csökkentése, lehetőség
szerinti megelőzése, azonban ha a károsodás már kialakult, akkor ettől
függően orvosi, pszichológiai, szociális beavatkozásokkal segíteni a
beteget a minél teljesebb gyógyulásában, illetve az életminőségének
javításában. Az életminőség (QOI = quality of life) fogalmába az
egészségügyi állapotból fakadó egyéni érzéseken (testi, lelki, szociális
„jó-érzés” meglétén) kívül számos, külső tényezővel való elégedettség
mértéke is beletartozik. A külső tényezők közé tartozik a betegséggel
és a kezeléssel kapcsolatos tünetek megfelelő kezelése, a képességek
birtoklásának mértéke, a napi életvitelben való megfelelés. Az
életminőséget elsősorban kérdőívekkel vizsgálják a szakemberek. Az
eredmények hasznos információkat adhatnak az onkológiai kezelés
hatékonyságáról is.

A rehabilitációnak a diagnózis felállítása után kell kezdődnie, végig
kell kísérnie a kezelést, majd az utókezelést is. Az onkológiai
rehabilitáció mindig egyénre szabott.
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A.) A rehabilitáció formái
Napjainkban egyre bővül a rehabilitációs munkacsoport tagjainak a
száma, a daganat típusa a betegség kiterjedtsége szerint egyre több
szakember kapcsolódik a munkába: sebész, radiológus, kemoterápiás,
sugárterápiás szakember, klinikai pszichológus, pszichiáter,
szakasszisztens, sztómaterápiás nővér, gyógytornász, dietetikus,
ortopéd műszerész, szociális munkás, lelkész, önkéntes segítő.

1. ábra

B.) Fizikai rehabilitáció
A fizikai rehabilitáció valamilyen testi változás miatt kialakult
működési zavar javítása, helyreállítása, a gyakori általános gyengeség
enyhítése, a fájdalom csillapítása, a megfelelő táplálkozás segítése, a
testi változások miatt kialakult szexuális problémák rendezése, hiányzó



testi működés helyettesítése, szervpótlás.

B/a. A daganatos betegek általános gyengeségének
rehabilitációja

A gyakori általános gyengeség kiváltásában számos tényező játszik
szerepet, maga a daganatos betegség, az alkalmazott onkológiai kezelés
(kemo,- radioterápia mellékhatásai), tartós ágyban fekvés, nem
megfelelő táplálkozás, elégtelen fájdalomcsillapítás, valamint lelki
okok is. A tünet kivizsgálása a megfelelő kezelés kiválasztása az első
lépés, s a kezelés megkezdése, különböző szakemberek bevonásával, a
beteg együttműködésével, az első lépés a rehabilitációban.

B/b. A táplálkozás rehabilitációja

A daganatos betegek 50%-a alultáplált már a diagnózis felállításakor.
Az alultápláltság két alapvető okra vezethető vissza, a csökkent
táplálékfelvételre, valamint a metabolikus változásokra. Csökkent
táplálékfelvételt okoz a szag és íz érzés változása, a fájdalom, az
alkalmazott kezelések mellékhatásai, és az úgynevezett daganatos
fáradság. A táplálékfelvétel mechanikai akadályoztatása a
későbbiekben cachexia kialakulásához vezethet. A daganatos cachexiát
okozó metabolikus változások közül kiemelendő a megemelkedett
alapanyagcsere, a Cori-féle ciklus felgyorsulása, a csökkent
inzulinérzékenység, fokozott lipolysis, valamint fokozott
proteinkatabolizmus.

A tápláltsági állapot
javításával csökkenthető
a kialakuló
szövődmények száma!

Későbbiekben a tápláltsági állapot a betegség előrehaladtával tovább
romolhat, pedig a tápláltsági állapot valamennyi daganatellenes kezelés
eredményességét befolyásolja. A tápláltsági állapot javításával
csökkenthetők a posztoperatív kialakuló szövődmények száma, a
posztoperatív mortalitás, s növelhető a kemo,- radioterápia
hatékonysága is. Napjainkban a korszerű daganatellenes terápia
részeként kell tekinteni a mesterséges táplálást, melynek parenterális és
enterális formáját különböztetjük meg. Lehetőség szerint törekedni kell
a természetesebb enterális táplálás alkalmazására. A teljes enterális
szondatáplálás, a posztoperatív jejunalis táplálás, valamint a kemo,-
radioterápia alatt alkalmazott kiegészítő enterális táplálást
különböztetünk meg. Ha az enterális táplálás feltételei nem adottak,
akkor térünk át parenterális táplálásra. (bővebben a Daganatos
senyvesség - daganatos beteg táplálása fejezetben)

B/c. A daganatos betegek fájdalomcsillapítása

A daganatos betegek legjobban a fájdalom megélésétől rettegnek, a
modern orvosi ismeretek azonban lehetővé teszik a fájdalom
csökkentését, sőt megszüntetését is. A kezelőorvosnak ismernie kell a
fájdalomérzés fiziológiai, farmakológiai és pszichológiai jellemzőit,
állandóan figyelemmel kell kísérnie a kezelés eredményességét, és
szükség szerint módosítania a fájdalomcsillapításhoz használt
gyógyszereket. A daganatos fájdalomcsillapításnak számos nem
gyógyszeres és gyógyszeres lehetősége van. (bővebben a Daganatos
betegek fájdalom csillapítása fejezetben)

B/d. A szexuális zavarok rehabilitációja



A daganatos betegek kb. 10-15%-ban okoz problémát a daganatos
megbetegedés a szexuális életében. Az onkológiai betegséggel, illetve
az alkalmazott kezelésekkel összefüggő szexuális panaszok enyhítése,
megoldása jelentősen növeli a beteg életminőségét, a beteg pszichés
állapotát, s ez által gyógyulási kilátásait is. A műtétek, valamint a
szükséges kezelések előtt tájékoztatni kell a beteget, hogy milyen, a
szexualitással összefüggő azonnali, vagy késői következményei
lehetnek a beavatkozásoknak. A félelem és félreértések gyakran
vezethetnek impotenciához, frigiditáshoz vagy a libidó megszűnéséhez.
A daganatellenes kezelés mellékhatásaként jelentkező szexuális zavar a
megfelelő beteg felvilágosítás segítségével jelentősen megkönnyítheti a
helyzet elfogadását.

d/1. Nőknél fellépő leggyakoribb szexuális problémák:

A nők szexuális változásainak összetevői a nemi vágy csökkenése,
hüvely tágulat, a nedvesedés csökkenése átmenetei vagy tartós
károsodást okozhat. A sebészi beavatkozások, melyek végleges
változást okoznak, mint pl. a méheltávolítás, kétoldali petefészek,
hüvelyfal eltávolítás a hormon működés változása, a saját testről
kialakított elképzeléseket negatívan befolyásolhatják. Ilyen esetekben a
hormonveszteség enyhítésére helyileg alkalmazott lubrikánsok,
alacsony hormontartalmú krémek használta javasolt.

d/2. Férfiaknál fellépő leggyakoribb szexuális zavarok:

A férfiak szexuális működését az alapbetegség és kezelése egyaránt
befolyásolhatja (szexuális vágy csökkenése, merevedési panaszok),
műtét során kialakuló károsodások pl. végbélrák miatt operált
esetekben, prosztata műtét során, retroperitonealis nyirokcsomó
eltávolítást követően, heredaganatok kezelése során, számos esetben a
kemo-, radioterápiát követően alakulhat ki. Az erekció javításához
gyógyszeres kezelés válhat szükségessé.

Az infertilitás oka lehet maga a betegség, vagy annak kezelése. Fontos,
hogy a kezelés megkezdése előtt tájékoztassuk a beteget az infertilitás
kialakulásának eshetőségéről. Fiatal betegek esetén a spermabank
lehetőséget fel kell ajánlani a kezelés megkezdése előtt.

B/e. Nyelés-beszéd- légzés rehabilitációja

Az emésztő és légzőtraktus felső szakaszának daganatos betegségeit
általában a fej-nyaki daganatok csoportjába soroljuk A fej-nyaki
daganatok kiindulásuk és elhelyezkedésük alapján is meglehetősen
heterogének, így ezen betegek rehabilitációja nehéz feladat. A
helyreállító beavatkozások elvégzése rendkívül fontos, mert ezen múlik
az evés, nyelés, nyelv mozgatás és a beszéd kivitelezése.

e/1. Nyelés rehabilitációja

A megfelelő diéta
bevezetése!

A nyelésterápia egy rendkívül bonyolult, hosszadalmas folyamat,
melynek során stimulálják a nyelési reflexet, száj-, nyelv-, állkapocs
gyakorlatokat sajátítanak el a betegek speciális szakszemélyzet
támogatásával, így javíthatnak a gége elevációján és különböző hang
gyakorlatokat végeztetnek. Ezen gyakorlatok hatékonyságát egészíti ki,
illetve növeli a különböző testgyakorlatok végzése, mint pl. a fej
billentése, forgatása, állkapocs feszítése, erőltetett nyelés stb. Fontos
részét képezi a terápiának a megfelelő diéta bevezetése is. A
rehabilitációban jelentős szerepet töltenek be a rekonstrukciós és
plasztikai műtétek alkalmazása. (ld. később)



e/2. Beszéd rehabilitációja

Azon betegeknél, akiknél laryngectomia történt, többféle módja van a
hangképzés, beszéd rehabilitációjának. A legismertebb és talán a
leggyakrabban alkalmazott módszer az arteficiális gége alkalmazása.
Előnye, hogy közvetlenül a műtét után már alkalmazható, annak
ellenére, hogy gépies hangot ad és nehezebben érthető, de verbális
kommunikációra alkalmas. A tracheooesophagealis fistula alkalmazása
ritkább a posztoperatív szövődmények esetleges kialakulása miatt, mint
a sztóma szűkület, aspiráció, aspiratios pneumónia. Gégeeltávolítás
után a beszéd megtanulása sok gyakorlatot és türelmet igényel.

e/3. Légzés rehabilitációja

A fizioterápia gyorsítja a
betegek légzési
rehabilitációját!

A légzés rehabilitációja a tüdődaganatban szenvedő betegek műtéti
beavatkozását követően fontos feladat. Ezen betegek rehabilitációját
már a műtét előtt meg kell kezdeni, különösen fontos, ha a beteg
obstruktív tüdőbetegségben is szenved. A speciális inspiratorikus
izomtréning és a spirometria egyaránt javíthatja a műtét előtti és utáni
vitálkapacitást. a tüdőműtétet követően a megfelelő légző tornák
alkalmazása, a fizioterápia gyorsítja a betegek légzési rehabilitációját.

B/f. Lymphoedema kezelése

A leggyakrabban emlődaganatos betegek műtéti beavatkozását
követően alakul ki.

A műtét utáni rendszeres
torna segítheti az oedema
csökkentését.

Az utóbbi években egyre nagyobb számban végeznek emlőmegtartó
műtéteket, melynek rendkívül nagy a jelentősége a műtét utáni
testképzavar mérséklésében, azonban a hónalji nyirokcsomó eltávolítás
és sok esetben a kezelés részét képező sugárterápia után kar oedema
alakulhat ki. A műtét utáni rendszeres torna, már a műtétet követő
napon, s az alulról felfelé irányuló masszázs is segítheti az oedema
csökkentését. A perzisztáló oedema esetén intermittáló gépi
kompressziós kezelés szükséges, megfelelő bandázsolással kiegészítve.

Az alsóvégtagi oedema oka kismedencei műtét, lágyéki nyirokcsomó
megnagyobbodás, sugárkezelés következményeként alakulhat ki,
kezelése hasonló a karoedemáéhoz. (Bővebben a Daganatos betegek
lymphoedemája című fejezetben)

C.) Hiányzó testi működés helyettesítése, szervpótlás,
rekonstrukciós műtétek

C/a. Sztómás betegek rehabilitációja

A sztómás betegek
komplex rehabilitációját
már a műtét előtt meg
kell kezdeni!

Leggyakrabban a végbél, illetve vastagbél alsó szakaszának esetében
szükséges a mesterséges végbélnyílás kialakítása, mely műtét lehet
ideiglenes, vagy végleges. A betegek pszichés, fizikai és szexuális
állapota jelentősen megváltozik, így ezen betegek komplex
rehabilitációját már a műtét előtt meg kell kezdeni. Ma már kiváló
minőségű „nyílászárók” állnak rendelkezésre. A betegek tájékoztatását,
oktatását, speciális sztómaterápiás szakasszisztensek végzik,
megtanítják a mesterségesen kialakított nyílást önállóan ellátni,
kezelni, a sztóma körüli bőrt megfelelően ápolni. Segítséget nyújtanak
a sajátos diéták alkalmazásában is.



C/b. Rekonstrukciós eljárások, szervpótlások

b/1. fej-nyak daganatos betegek esetén

A fej-nyak daganatos betegek rehabilitációjának rendkívül fontos részét
képezik a rekonstrukciós műtetek, melyek elvégzése speciális team
munkának a következménye. Ezek akár több évig is tarthatnak és
számos műtét egymás utáni elvégzésére is szükség lehet. A külső
megjelenést illető károsodások között kiemelkedően fontos a látható
testrészek pl. az arc helyreállítása. Ezen esetekben a rekonstrukció a
plasztikai sebészet területére tartozik, a defektusok zárására a pectoralis
izomból képzett lebenyeket alkalmazhatnak. A mandibula. a maxilla, a
szájpad rekonstrukciójához csontot vesznek ki a
szárkapocs,-orsócsontból, lapockából, míg a hypopharynx
rekonstrukciójához pl. jejunalis átvitelt alkalmaznak. A szájüregi
rekonstrukció kiemelkedő fontosságú a táplálékfelvétel a rágás, nyelés
és a beszédkészség kialakítása szempontjából is.

b/2. Emlőprotézis, emlőrekonstrukció

Teljes emlőeltávolítás
után milyen
rekonstrukciós
lehetőségek vannak?

Emlőrák miatt emlő eltávolítást szenvedett nők megfelelő
mozgásterápia segítségével újra alkalmassá válhatnak harmonikus
mozgásra, és sokszor elromlott testtartásuk is megfelelően javítható.
Amennyiben teljes emlőeltávolítás szükséges, a sebgyógyulás és a
sugárterápia időtartama alatt könnyű, puha anyagból készült
segédeszköz (textil protézis) használata, majd a későbbiekben
szilikonos protézis javasolható. A szilikon protézis viselése segíti a
megszokott testkép fenntartását, és védelmet nyújt a kialakuló
gerincfájdalmak ellen. Mellkasfalra ragasztható szilikon protézisek is
alkalmazhatók, melyek lehetővé és kényelmesebbé teszik a sportolást.

A későbbiekben rekonstrukciós műtét elvégzésére is lehetőség nyílik.
Egyes iskolák szerint az emlő eltávolítását követően azonnali
protetizálás is elvégezhető, míg más vélemények szerint az egy,
kétéves tumormentes időszak után javasolható biztonsággal a
protetizálás. A rekonstrukcióhoz alkalmazható szilikon implantátum,
de saját szövet is, valamint a módszerek egymással is kombinálhatóak.
A rekonstrukciós műtét előtt megfelelő ellenőrző vizsgálatok elvégzése
javasolt a recidívák kizárása céljából.

b/3. Végtag-amputáció

Malignus támasztószöveti daganatban szenvedő betegek esetén egyre
ritkábban kerül sor amputációra, végtagmegtartó műtétek elvégzésének
lehetőségére törekszenek a sebészek, melynek során tumorprotézist
helyeznek be. Az alkalmazott tumorprotézisekkel a műtétet követő
rendszeres és speciális gyógytornákat alkalmazva sokkal jobb
funkciómegtartás érhető el. Amennyiben az amputáció elkerülhetetlen
a műtétet követően a mankózás az elsődleges lépés, majd a csonk
összehúzódását követően használható a speciális, személyre gyártott
művégtag. Nagyon fontos a fantomfájdalom megszüntetése és a
kontraktúrák megelőzése céljából a rendszeres torna, valamint
izomgyakorlatok végzése.

b/4. Stabilizációs műtetek

A csontáttétek, melyek számos daganat következtében kialakulhatnak,
a gerincoszlop instabilitásához, gerincvelői kompresszióhoz,
későbbiekben a végtagfunkció elvesztéséhez vezethetnek.
Kezelésükben jelentős szerepe van a bisphosphonatoknak, a



besugárzásnak, izotópterápiának, de nagyon fontos a megfelelő időben
alkalmazott stabilizációs műtét is.

D.) A rehabilitáció pszichoszociális vonatkozásai

D/a. Stressz

Mik a daganatos betegek
esteében a stresszt okozó
tényezők?

A daganatos betegeknek rendkívül nagy stresszt okoz a rokkantságtól,
csonkaságtól, fontos testrészek elvesztésétől és nem utolsó sorban a
haláltól való félelem. A legtöbb daganatos beteg közvetlenül a
diagnózis közlése után éli át a legnagyobb stresszt, a betegek másik
csoportjában a kórházba kerülését követően a kezelés megkezdésekor
jelentkezik.

Jelentős stresszt okoz a kezelés eredményességének bizonytalansága,
fennáll a kiújulás veszélye, a kezeléssel járó komplikációk lehetősége.

D/b. A daganatos betegség megélése

A rosszindulatú daganatban szenvedő emberek különbözőképpen élik
meg a betegség hatásait, mégis van néhány olyan gondolat, amely
mindegyiküket foglalkoztatja. Aggódnak a kapcsolataik
megromlásától, elvesztésétől, féltik a munkájukat, a testi épségüket,
egészséges életfunkcióikat.

D/c. Kezeléssel kapcsolatos aggodalmak

Az átlag beteg számára a daganatellenes kezelés különböző területi
ismeretlen félelmek forrásai, annak ellenére, hogy a betegek nem sokat
tudnak a gyógyszeres, vagy sugárkezelésről, mégis ellenállással
fogadják a tervezett beavatkozásokat. Nagyon fontos e kezelési formák
hatásmechanizmusáról, mellékhatásairól részletes tájékoztatást adni
még a tervezett kezelést megelőzően, mert így a kezelést elutasítók
száma jelentősen csökkenthető.

E.) Pszichológiai támogatás
Célja, hogy a betegeket és a rokonaikat segítsék annak a sok érzelmi és
fizikai és gyakorlati problémának a kezelésében, amelyek a diagnózis
után és a terápia során előfordulhatnak.

A daganatos betegek pszichés állapota szerint négy alapvető típus
különböztethető meg, a küzdő, tagadó, a beletörődő és a
reményvesztett. A küzdő és a tagadó típus a betegséggel
szembefordulást választja, az orvosaira, a környezetére támaszkodva
harcol a gyógyulásért. A beletörődő és a reményvesztett beteg
depressziós hajlamú, feladja a harcot a betegséggel szemben. Irodalmi
adatok bizonyítják, hogy az első két típusba tartozó betegek gyógyulási
esélye sokkal jobb, mint a másik két csoportba tartozóké. (részletesen
A daganatos betegek lelki gondozása fejezetben)

F.) A rehabilitációs támogató szolgáltatások
Számos támogató csoporthoz fordulhatnak a betegek.



F/a. A leggyakoribb csoportkezelési formák

A tanulás (információt kaphat a betegségéről) viselkedéskontroll,
stresszoldó, relaxációs gyakorlatok, a betegek relaxációs technikákat
tanulnak meg, melyek segítségével csökkenthető a stressz,
problémamegoldó és alkalmazkodási képességek fejlesztése és lelki
támogatás. Számos önsegítő csoport működik, ahol a betegek és/vagy
családtagjaik kicserélik a tapasztalataikat, értesüléseiket

F/b. Otthoni gondozás

Az otthongondozás a
megszokott otthoni
környezetében biztosít
ellátást.

Jelentősége, hogy a beteg számára saját megszokott otthoni
környezetében biztosítsa ellátását. Az otthoni gondozás része lehet a
mesterséges táplálás, a fájdalomcsillapítás, gyógytorna. A legtöbb
család némi felkészítés után egy kis segítséggel részt tud venni az
otthoni gondozásban.

F/c. Hospice

A hospice szolgálat lényeges része a daganatos beteg gondozásának,
egyrészt kórházi, másrészt otthoni ellátást biztosít a betegek részére.
Magas szintű szakmai szolgáltatást nyújt a tünetek ellenőrzéséhez, a
palliatív ellátáshoz, a beteg pszichés, szociális és hitbeli
támogatásához. Általános célja, hogy a beteg minél teljesebb életet
élhessen a hátralévő idejében.

F/d. Lelkipásztori szolgálat

A vallási közösségek értékes gyakorlati segítséget nyújthatnak a
betegnek és családtagjainak egyaránt.

G.) Összefoglalás
A daganatos betegeknek nem csak a kezelése multidiszciplináris
együttműködés keretei között a legsikeresebb, hanem a rehabilitáció
sikere is az együttműködésén alapul. Ideális körülmények között a
multidiszciplináris rehabilitáció magában foglalja a szakorvosi,
pszichológiai támogatáson kívül a dietetikát, fizioterápiát,
beszéd,-nyelés,-légzésterápiát, a sztómaterápiát, a
fogászati,-szájsebészeti ellátást, a gyógytornát, a masszázst, a
kommunikációs gyakorlatokat, és az életmód tanácsadást.
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